
�سّجللل جللي.ار �سميللث ثللاث رميللات ثاثيللة يف اخر ثللاث دقائق 
ون�سللف ليقللود فريقه كليفانللد كافالريز للفللوز 99-105 على 
اأورالنللدو ماجيللك يف مبللاراة غريبللة بللدوري ال�سلللة االمريكي 
للمحرتفللن حيث فرط كافالللريز يف تقدمه بفارق 18 

نقطة قبل دخول الربع االأخري.
23 نقطللة وقللدم ت�سللع  و�سجللل ليللرون جيم�للس 
متريللرات حا�سمة وا�ستحوذ علللى �ست كرات مرتدة 
بينما اأحرز كايري ايرفينج 20 نقطة ونف�س �سميث 
عللن نف�سه بداية متثاقلة اأخللرى لي�سجل 16 نقطة من 
بينهللا 11 يف الربللع االخللري ليحقللق كليفانللد انت�ساره 
الثالث على التوايل. و�سجل ايفان فورنييه 22 نقطة وا�ساف �سريجي 
ايباكا 19 نقطة وا�ستحوذ على �سبع كرات مرتدة ل�سالح اورالندو الذي 
خ�للر 15 مبللاراة متتالية اأمللام كافالريز.وعّدل بورتانللد تريل بليزرز 
تاأخللره بت�سع نقاط يف الربع االخري ليهزم دنفر ناجت�س 113-115 بعد 
وقللت ا�سايف. واأنهللى داميان ليارد املبللاراة بت�سجيل 37 
نقطللة وا�ساف زميله �سي.جيه مكومل 23 نقطة ل�سالح 
تريل بليللزرز. وفاز ميلووكي باك�للس 108-110 على 
بروكلللن نيت�س وتفللوق �سان انطونيللو �سبريز 98-79 
علللى نيو اورليانز بليكانز بعدمللا احبط خطورة انطوين 
ديفيللز العللب املناف�للس الذي �سجللل 95 نقطللة يف اول 
مباراتللن واجللره على ت�سجيللل 18 نقطة فقللط. وفاز 
نيويللورك نيك�للس 104-111 علللى ممفي�للس جريزليللز 
بف�سللل تاألللق العبلله كري�ستاب�س بورزينج�للس يف اأول مبللاراة للفريق على 
اأر�سلله. واأ�ساف كارميلللو انطوين 20 نقطة وقدم خم�للس متريرات حا�سم. 
و�سجللل دوج مكدرموت 23 نقطة ليقللود �سيكاجو بولز للفوز 118-101 
علللى انديانا بي�للرز. وفاز بو�سطللن �سيلتيك�س 98-104 علللى ت�سارلوت 

هورنت�س وتفوق �سكرامنتو كينجز 103-106 على تيمروولفز.

�سيتللي  مان�س�سللرت  ماحقللة  يف  ليفربللول  ا�ستمللر 
الللدوري  �سللدارة  اإىل  معهمللا  و�سعللد  واأر�سنللال 
االإنكليللزي املمتللاز بعللد انت�سللار �سعب جللداً على 

كري�ستال باال�س.
وعانللى ليفربول كثللرياً قبل خطف النقللاط الثاث 
مللن م�سيفلله كري�ستال باال�س والفللوز 2-4 �سمن 
املرحلللة العا�رة مللن م�سابقة الللدوري االإنكليزي 

املمتاز.
وتقللدم ليفربللول يف منا�سبتللن بف�سللل االأملللاين 
اإميللري كان والكرواتي لوفريللن )16 و21(، وعّدل 
اال�سكتلندي مكارثر النتيجة يف املرتن )18و33(.
وعللاد اأبناء االأملاين يورغن كلللوب للمقدمة بف�سل 
الكامللريوين ماتيللب )44( ثللم اأ�سللاف الرازيلللي 
فريمينيللو هللدف تاأمللن املبللاراة بال�سللوط الثاين 

.)71(
وا�ستفاد ليفربول ب�سكل وا�سح من الركات الثابتة 
يف الوقت الذي توا�سلت به اأخطاء مدافعيه الغريبة.
و�سار ر�سيد ليفربللول 23 نقطة يف املركز الثالث 
بفللارق االأهللداف عللن مان�س�سرت �سيتللي االأول الذي 
اجتللاز و�سللت بروميت�للس 0-4 واأر�سنللال الذي فاز 

علللى �سندرالنللد 1-4. وعللاد مان�س�سللرت �سيتي من 
جديد لطريق االنت�سارات بعد فرتة من التعرث دامت 
�سللت مباريات يف خمتلف امل�سابقللات بالفوز على 
م�سيفلله و�سللت بروميت�س األبيللون برباعية دون رد 
�سمن مباريات اجلولة العا�رة للدوري االإجنليزي.
تقللدم �رجيللو اأجويللرو اأواًل يف الدقيقللة 19 ثللم 
�سجللل  فيمللا   28 الدقيقللة  يف  النتيجللة  �ساعللف 
جوندوجللان الهدفللن االأخرييللن بالدقيقتللن 79 

و90.
ورفللع الفوز ر�سيللد مان�س�سرت �سيتللي اإىل 23 نقطة 
لي�ستعيد من جديد ال�سدارة بعدما اقتن�سها اأر�سنال 
ل�ساعات قليلة بفوزه يف بداية اليوم على �سندرالند 
فيما توقللف ر�سيد و�ست بروميت�س عند ع�ر نقاط 

يف املركز اخلام�س ع�ر.
املبللاراة بللداأت برغبللة وا�سحللة مللن قبللل العبللي 
ال�ستيزينز يف حتقيق االنت�سار واالبتعاد عن دوامة 
النتائللج ال�سلبية التي غللرق فيها الفريق االإجنليزي 

يف خمتلف البطوالت خال الفرتة املا�سية.
بعد فرتة من ال�سغط وحماولة ت�سجيل هدف التقدم 
ب�ستللى الطللرق وحتديللداً يف الدقيقللة التا�سعة ع�ر 

مينللح االأرجنتيني اأجويرو مان�س�سللرت �سيتي التقدم 
بت�سجيللل الهدف االأول بعللد متريرة ذكية من زميله 

جوندوجان.
وا�سللل ال�سيتي ال�سغللط ومل يهداأ بعللد الهدف بحثًا 

عللن تاأمن الفوز وهو مللا حتقق بالفعل يف الدقيقة 
28 عللر االأرجنتيني مرة اأخرى بعد ت�سديدة قوية 
مللن خارج املنطقللة لت�سبح النتيجة تقللدم ال�سيتي 
بهدفللن دون مقابللل. حت�سن اأداء و�سللت بروميت�س 

ن�سبيللًا بعللد الهللدف الثللاين ولكللن دون اأي خطورة 
على مرمى مللان �سيتي فيما وا�سللل العبو ال�سيتي 
�سيطرتهللم على جمريات اللعللب ولكن دون خطورة 
كبللرية اأي�سللًا ليطلق احلكللم �سافرته معلنللًا نهاية 

ال�سوط بتقدم ال�سيوف بهدفن دون مقابل.
ظهر فريللق وي�ست بروميت�س ب�سكل اأف�سل مع بداية 
ال�سوط الثاين وتخل�س العبوه من االرتباك الوا�سح 
والتوتر الذي ظهر عليهم خال ال�سوط االأول وبداأوا 
يف جماراة فريق مان�س�سرت �سيتي يف ال�سيطرة على 

الكرة يف و�سط امللعب.
وبعد فرتة من ال�للراع البدين الكبري بن الفريقن 
يف و�سللط امللعللب وحتديللداً يف الدقيقللة 79 يللرد 
لزميللله جوندوجللان  االأول  اللقللاء  اأجويللرو جنللم 
متريرة الهدف االأول ومينحه متريرة �سحرية ت�سعه 
يف مواجهللة املرمى لي�سجل الهللدف الثالث وح�سم 

االأمور عمليًا ل�سالح ال�سيتي.
ويف الدقيقللة االأخللرية من اللقللاء ي�سيف من جديد 
الثللاين  ال�سخ�سللي  الهللدف  جوندوجللان  االأملللاين 
والرابللع لفريقلله ليطلللق احلكللم �سافرتلله بعد ذلك 

معلنًا نهاية اللقاء بفوز ال�سيتي برباعية دون رد.

مللن جهللة اخللرى اأثبللت هيغوايللن اأّن يوفنتو�س مل 
يت�للرف بطريقللة جمنونللة عندمللا جعللله اأغلللى 
مهاجللم يف تاريخ الللدوري االإيطايل بعدمللا اأهداه 

النقاط الثاث اأمام نابويل.
و�سّجللل االأرجنتيني غونزالللو هيغواين هدف الفوز 
ل�سالللح يوفنتو�س ليقوده اإىل جتاوز �سيفه نابويل 
1-2 يف املرحلللة احلاديللة ع�للرة مللن م�سابقللة 

الدوري االإيطايل لكرة القدم.
وبعد �سللوط اأول �سلبللي افتتح ليونللاردو بونوت�سي 
الت�سجيللل م�ستفيللداً مللن خطللاأ دفاعللي )50( لكللن 
خو�سيلله كايخون �رعان ما عللدل النتيجة بعد اأن 

ك�ر م�سيدة الت�سلل )54(.
وجللاءت الدقيقة ال�سبعن لتعلن عن احلدث املنتظر 
من جماهللري يوفنتو�س حن �سّجللل هيغواين الذي 
اأتى من نابويل بقرابة 90 مليون يورو هذا ال�سيف، 
هدف الفوز لفريقه من ت�سديدة عجز �سديقه ال�سابق 

رينا عن الت�سدي لها.
وابتعد يوفنتو�س ب�سللدارة الدوري االإيطايل عندما 
رفللع ر�سيللده اإىل 27 نقطة متقدمللًا وعلى نابويل 

الثالث بفارق �سبع نقاط.
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راضي شنيشل: ودية األردن مهمة والمدافع سوالقا سيكون تحت التجربة 

و�سللف يورجللن كلللوب اأداء فريقلله ليفربللول يف 
اأول 15 دقيقللة "بالطفللويل"، لكللن العبيه جعلوا 
الفللوز على كري�ستال باال�س يبللدو كاأنه م�رحية 
اأطفال مع تويل فيليبي كوتينيو م�سوؤولية حتريك 

العرائ�س يف العر�س.
وبعللد الفوز 2-4 علللى باال�س، ليتقا�سللم الفريق 
�سدارة الدوري مع مان�س�سرت �سيتي واأر�سنال، عر 
كلوب عن �سجله الرائللع باالإ�سارة اإىل اأن االأخطاء 

جعلت املباراة متقاربة اأكرث مما كان ينبغي.
لكللن رغم ذلك، اأقللر املدرب االأملاين انلله بعد اأكرث 
من عللام يف قيادة الفريق ال يتذكر اأنه �ساهد اأداء 

هجوميا رائعا من فريقه مثل اأداء االأم�س.
وقال كلوب ل�سبكة بي.تي التلفزيونية بعد اأهداف: 
"مل اأكللن �سعيللدا يف اأول 15 دقيقللة. بللدا اللعللب 

طفوليا وافتقر اىل ال�را�سة والقيادة".
واأ�سللاف: "لكننللا �سجلنللا وبداأنا نلعللب كرة قدم 
ول�سللت واثقا من اأننا لعبنا بطريقة اأف�سل من تلك 

يف الناحية الهجومية".
وتابللع: "ملدة ن�سللف �ساعة �سنعنللا الفر�سة تلو 

االخرى لكننا مل ن�سجل كما ينبغي".
وارتكللب العبو ليفربول، هفللوات دفاعية �ساعدت 
جيم�للس مكارثللر مدافع باال�س علللى الت�سجيل يف 

مباراة تفوق عليهم فيها املناف�س بجدارة.
لكللن مرة اأخللرى، اأظهللر كوتينيللو اأنه مللن اأف�سل 
املواهب يف الدوري وقللدم ما كان كافيا لتجاوز 

الفو�سى يف الدفاع.
وحللول الاعللب الرازيلللي الكللرة ب�ربللة راأ�للس 
مل�سهللا احلار�س �ستيف ماندانللدا، لرتتطم بالقائم 
بعدمللا بللداأ هجمللة الهللدف االأول ونفللذ ركلتللن 

ركنيتن جنح لوفرين وماتيب يف ت�سجيل هدفن 
منهما ب�ربتي راأ�س.

لكللن كلللوب، الذي يرف�للس االإ�سللادة باعب معن 
ويركز على اللعب اجلماعي، رف�س املبالغة.

واأجللاب مبت�سما عند �سوؤاللله حول كوتينيو "العب 
كرة قللدم جيد" ثم اأ�سللاف بابت�سامة اأكر "العب 

كرة قدم جيد للغاية".

اأكللد االحتللاد االآ�سيللوي لكرة القللدم، موعللد انعقاد 
اجلمعيللة العموميللة غللري العادية، النتخللاب ثاثة 
اأع�سللاء مللن القارة ملجل�للس االحتاد الللدويل للعبة 
"فيفا" بعد اأن مت تاأجيل االنتخابات املقررة بهذا 
ال�سللاأن يف االجتمللاع ال�سابللق، الللذي اأقيللم مبدينة 
املا�سللي،  �سبتمر/اأيلللول  نهايللة  الهنديللة  جللوا 
بح�سللور رئي�س االحتاد الللدويل ال�سوي�ري، جياين 

انفانتينيو.
ووفًقا لبيللان ر�سمي ن�ره املوقع الر�سمي لاحتاد 
االآ�سيللوي على االنرتنت، فقد مت حتديد 28 فراير/ 
االنتخابللات، يف  �سبللاط املقبللل، موعللًدا الإجللراء 
العا�سمللة املاليزيللة كواالملبللور، واأعلللم االحتللاد 
االآ�سيللوي االحتللادات الوطنيللة االأع�سللاء، املوعللد 
اجلديللد. و�ستكون اأهم النقاط، التي �سيتم مناق�ستها 

خللال اجتمللاع اجلمعيللة العموميللة غللري العادية 
هللي اعتماد التعديللات على النظللام االأ�سا�سي يف 
االحتاد االآ�سيوي، وانتخاب ثاثة اأع�ساء اإ�سافين 
عللن قارة اآ�سيا من �سمنهم �سيدة واحدة على االأقل 
�سمللن جمل�س االحتاد الدويل عللن الفرتة من عام 

.2019 ل   2017
باالإ�سافللة اإىل اإجراء انتخابات ملقعد قارة اآ�سيا 
يف جمل�للس االحتاد الللدويل، عن الفللرتة "2017 

ل2019"، والللذي ي�سغله حالًيللا ال�سيخ اأحمد الفهد 
االأحمد ال�سباح من الفرتة 2013 ل 2015.

كمللا �سيتم اإجللراء انتخابات الختيللار نائب رئي�س 
االحتاد االآ�سيللوي عن منطقة �للرق اآ�سيا، من اأجل 
ا�ستكمللال الفللرتة "2015 ل2019" بعللد ا�ستقالللة 

زهاجن جيلوجن.

نيللك  اإيقللاف  اإن  ا�سرتاليللة،  اإعللام  قالللت و�سائللل 
كرييو�للس امل�سنللف 13 عاملًيللا ملللدة �سهريللن عن 
امل�ساركللة يف بطوالت الاعبللن املحرتفن للتن�س 
رمبا يتم تقلي�سه بعد موافقته على "خطة الرعاية."
واأوقللف كرييو�للس وُغللّرم 25 األللف دوالر بعد ثبوت 
اتهاملله "بت�رفللات �سللد نزاهة اللعللب" بعد "عدم 
تقدمي اأف�سل ما لديه" يف مباراة يف بطولة �سنغهاي 
لاأ�ساتللذة يف وقت �سابق مللن ال�سهر احلايل. وقالت 
رابطة الاعبن املحرتفن اإن االإيقاف رمبا يتقل�س 
اإذا وافللق الاعب اال�سللرتايل على "خطة رعاية حتت 
اإ�للراف طبيب نف�سي ريا�سي اأو خطة مماثلة توافق 

عليها الرابطة." ولن ي�سارك كرييو�س يف اأي بطولة 
متبقيللة هذا العللام وقال احتللاد التن�للس اإن الاعب 
وافللق على تلقي امل�ساعدة. وقالللت رابطة الاعبن 
اال�سرتاليللة  بر�للس  ا�سو�سيتللد  لوكالللة  املحرتفللن 
لاأنباء: "نيك وافق على خطة الرعاية التي عر�ستها 
املحرتفن."واأ�سافللت:  الاعبللن  رابطللة  عليلله 
"التفا�سيللل وحمتللوى هذه اخلطة �للري للغاية." 
وخ�للر كرييو�س 3-6 و1-6 اأمللام مي�سا زفرييف 
يف الللدور الثللاين لبطولللة �سنغهاي بعللد اأداء غريب 
وكان اإر�ساللله �سعيفللا وتللرك امللعب قبللل اأن يرد 

الاعب االملاين الكرة.

جمعية عمومية غير عادية لالتحاد اآلسيوي في فبرايركلوب يشيد بقدرات كوتينيو

تقليص محتمل لعقوبة إيقاف كيريوس

وقللال را�سللي �سني�سللل اإن "املنتخللب الوطنللي �سيغادر يف 
الرابع من ت�ريللن الثاين اإىل االأردن مبا�رة دون اأن يكون 
هنللاك جتمعللا للمنتخللب"، مبينللا اأن "املنتخللب �سيخو�س 
مبللاراة وديللة اأمللام االردن يف ال�ساد�س مللن ت�رين الثاين 

املقبل".
واأ�سللاف �سني�سللل اأن "املنتخللب �سيغللادر بعدهللا اإىل قطللر 
ويع�سكر خم�سة اأيام من املوؤمل اأن يلتحق خالها الاعبون 
املحرتفللون واكتمللال عقد املنتخللب"، م�سللريا اإىل اأن "وفد 
املنتخللب �سيتوجلله اإىل االإمللارات قبل يومن مللن املباراة 

املهمة والفا�سلة مع املنتخب االإماراتي".
وتابع �سني�سل اأن "الدعوة التي وجهت لاعب ريبن �سوالقة 
جللاءت يف خ�سم وجود نق�س يف قلب دفاع املنتخب، ومن 
املمكللن اأن يكللون الاعب حتللت االختبار يف وديللة االأردن 

وكذلك احلال بالن�سبة لاعبن �ستار يا�سن وعبا�س قا�سم".
وبن �سني�سل، اأن مباراة املنتخب الودية اأمام نظريه االأردين 
�ستكللون مهمللة رغم غيللاب الاعبن املحرتفللن، مبينا اأن 
املنتخب �سيخو�س بعد مباراة االردن لقاء تدريبيا مع اأحد 
االأنديللة القطريللة، فيما اأعللرب عن اأمله اكتمللال عقد العبي 

املنتخب بوقت منا�سب قبل لقاء االإمارات.
وقللال را�سللي �سني�سل اإن "مبللاراة املنتخللب الودية املقرر 
اإقامتهللا اأمام االردن يف ال�ساد�س من ت�رين الثاين املقبل، 
مهمللة رغم اأنها �ستخلو من الاعبن املحرتفن"، مبينا اأنه 
"كان ياأمللل باأن تكون هناك مباراة اأخرى يف اأيام الفيفا 

الأهميتها البالغة للمنتخب".
واأ�سللاف �سني�سللل اأن "يف حللال عللدم تاأمن مبللاراة ودية 
ثانيللة، ف�سيتجلله خلو�للس مباراة وديللة تدريبية اأمللام اأحد 
االأنديللة القطريللة"، م�سللريا اإىل اأن "املبللاراة الثانيللة تكون 
اأهم كونها تاأتي �سمن اأيام الفيفا، وما ياأمله اجلهاز الفني 

اكتمال عقد الاعبن قبل مباراة االإمارات بوقت منا�سب".
مللن جهته اأكد احتاد الكرة اأن قللرار الف�سل يف ق�سية ملعب 
مباراة املنتخب الوطني اأمام نظريه ال�سعودي يف ت�سفيات 
كاأ�للس العامل �سي�سدر خال االأيام القليلة املقبلة، مبينا اأنه 

�سيكون طوع قرار املحكمة وما تقرره ب�ساأن امللعب.
وقللال ع�سو احتاد الكرة يحيى كللرمي اإن "الف�سل يف ق�سية 
ملعللب مبللاراة املنتخللب الوطنللي ونظللريه ال�سعللودي التي 
�ستقللام �سمللن مناف�سللات ت�سفيللات كا�للس العللامل بدورها 
احلا�سللم �سي�سدر خللال االأيام املقبلة"، مبينللا اأن "الرتافع 
يف الق�سيللة مللازال متوا�سللا ووفللق القانللون واإجللراءات 

املحكمة".
واأ�ساف كللرمي اأن "االحتاد �سيكون طوع قرار املحكمة وما 
تقللرره ب�ساأن حتديد ملعب املباراة من خللال اإ�سدار القرار 

النهائي يف �سوء ما قدمه الطرفان من حيثيات الق�سية".
واحتل االحتللاد العراقي املركزي لكرة القدم املركز العا�ر 

بت�سنيللف اف�سللل احتللاد ا�سيللوي بكللرة القدم. وذكللر بيان 
لاحتاد اال�سيوي ان" كوريا اجلنوبية حافظت على موقعها 
يف �سللدارة ت�سنيف االحتاد االآ�سيوي لكللرة القدم، اخلا�س 
باالحتللادات الوطنيللة االأع�ساء، وذلللك يف الن�سخة االأحدث 
مللن الت�سنيف.". وا�ساف " جمعت كوريا اجلنوبية 92.94 
نقطللة، يف حن جاءت االإمللارات يف املركز الثاين مبجموع 
86.37 نقطة، وتراجعت ال�سعودية للمركز الثالث مبجموع 
84.68 نقطللة، واإيللران باملركللز الرابللع )79.62 نقطة(، 
وقطللر باملركز ال�ساد�س )77.48 نقطة(. وجاء تقدم كوريا 
اجلنوبية بعللد تاأهل نادي ت�سونبوك هيونللداي موتورز اإىل 
نهائللي دوري اأبطللال اآ�سيللا 2016 علللى ح�سللاب مواطنلله 
�سيللوؤول، حيللث �سيتقابل مع العللن االإماراتللي يف املباراة 
النهائيللة، على اأن يح�سل الفائز باللقب القاري على بطاقة 
امل�ساركللة يف كاأ�للس العللامل لاأندية 2016 التللي تقام يف 

�سهر كانون االأول/دي�سمر.

األزمات تحاصر 
مورينيو !

من زاوية 
اخرى

بينمللا اعتقللد جوزيه مورينيللو اأن االأمللور ال ميكن اأن 
ت�سبح اأكرث �سوءا له مع مان�س�سرت يونايتد بعد الهزمية 
-4�سفر اأمام ت�سيل�سي يف الدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم تلقى هو وفريقه �ربة اأخرى.
واكتفللى يونايتللد بالتعادل ال�سلبي مللع برينلي وطرد 
مورينيو من امللعب وكل ذلك لن يخفف ال�سغط عليه.
وطللرد احلكللم مارك كاتنللرج املللدرب مورينيو بن 
ال�سوطللن بعدمللا اعرت�للس على عللدم احت�سللاب ركلة 
جزاء ل�سالح الظهري االأمين ماتيو دارميان بعد تدخل 

من جون فاناجان.
ورمبللا يتعر�للس مورينيو الللذي يواجه اتهامللا ب�سوء 
الت�للرف بعد ت�ريحاته حللول احلكم انطوين تايلور 
قبللل التعللادل ال�سلبللي �سد ليفربللول مل�سللاكل اأخرى 
ب�سبللب مللا قاللله لكاتنللرج وحماولللة اجللو�للس يف 

ال�سف االأول من املدرجات يف بداية ال�سوط الثاين.
و�ساهللد مورينيللو اخفللاق فريقلله يف الت�سجيل وطرد 
انديللر هرييللرا لتكتمل احلالللة املزريللة يف ا�ستاد اولد 

ترافورد.
ولللن يكون الفوز على مان�س�سرت �سيتي يف كاأ�س رابطة 
املحرتفن كافيللا ملنع االنتقللادات ملورينيو خا�سة 
بعدمللا ف�سللل الثنائللي الللذي تعاقللد معلله يف ال�سيف 
بللول بوجبللا وزالتللان ابراهيموفيت�للس يف رد اجلميل 

ال�ستثمارات يونايتد.
ومل يقللدم ابراهيموفيت�للس الكثللري وت�سللدى احلار�للس 
ال�سابق ليونايتد توم هيتون لت�سديدته من ركلة خلفية 

يف واحدة من 11 فر�سة اأنقذها حار�س برينلي.
وللمرة االأوىل يف ت�سع �سنوات يف�سل املهاجم ال�سويدي 

يف الت�سجيل يف �ست مباريات متتالية.
و�سللدد يونايتللد 37 كرة علللى املرمى وهللو اأكر رقم 
للفريللق منللذ انطللاق هللذه االح�سائيللة يف الللدوري 

املمتاز يف مو�سم 2003-2004.
لكن مورينيو مل يكللن يف حالة للحديث عن االأداء بعد 
املباراة واأر�سل م�ساعده روي فاريا للرد على االأ�سئلة.
وقللال فاريللا عن واقعة طللرد مورينيللو: "ال اأعلم ماذا 

حدث."
واأ�سللاف: "لي�للس مهما ما قاللله جوزيه بللل املهم ما 

�سيكتبه احلكم يف تقريره."
وقاعللدة اأخللرى يف عامل كللرة القدم هللي اأن املدربن 
الذيللن خلفللوا اليك�س فريج�سللون يف تدريللب يونايتد 
نللادًرا مللا يح�سلللون علللى الوقللت الللكايف لرتتيللب 

االأو�ساع.
وهذه البداية هي االأ�سوء للفريق مما حدث حتت قيادة 
ديفيد مويللز يف 2014 وحت�سنت االأمور قليا بوجود 

لوي�س فان جال يف املو�سم املا�سي.

اأكد مدرب املنتخب الوطني 
را�شي �شني�شل اأن املنتخب 

الوطني �شيغادر يف الرابع من 
ت�شرين الثاين املقبل، مبا�شرة 

اإىل االردن دون ان يتجمع 
يف بغداد، مبينا اأن املنتخب 

�شيع�شكر بعد ودية االأردن 
يف قطر حت�شريا ملواجهة 

االإمارات، فيما ك�شف اأن دعوة 
الالعب ريبني �شوالقة من اأجل 

اختباره يف ودية االأردن.

بغداد- متابعة الجورنال

ليفربول يواصل مالحقة مانشستر سيتي وأرسنال.. ويوفنتوس يجتاز نابولي
جدل المالعب

كافاليرز يهزم ماجيك في 
دوري السلة األمريكي


